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ZDARMA
Slovo starosty
Poděkování
Vážení občané Líšně,
přestože bylo ve dnech 10. a 11. října 2014
krásné teplé podzimní počasí, přišlo téměř
37 % z Vás k volbám do zastupitelstva naší
městské části a do zastupitelstva města Brna.
Děkuji Vám za Váš zájem a účast.
Zvláště si dovolím poděkovat za Vaši
velkou podporu, kterou jste vyjádřili našemu úsilí o rozvoj Líšně, který společně zvládáme. Nesmírně si této podpory vážím. Svědomitě, s plným nasazením a velmi rád jsem pro samosprávu naší městské části pracoval
a stejně tak budu i v dalším období.
Vaše hlasy rozhodly, že v Líšni sociální demokracie skončila jako
první s podporou 32 %. Přijímám tuto skutečnost s pokorou a především jako silný závazek do budoucna.
Děkuji Vám.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Regenerace veřejné zeleně –
Centrální park Rokle
V souvislosti s dlouho připravovaným projektem „Systémová úprava
a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – Urbanistický parter ROKLE“ byla zahájena pěstební probírka zalesněného svahu
v ROKLI.
Této probírce předcházelo vypracování dvou nezávislých znaleckých
posudků z oboru dendrologie, v nichž se hovoří o skutečnosti, že stromy
v zalesněném svahu jsou husté, přerostlé a nezdravé. Následně byla provedena inventarizace každého jednotlivého solitéru i skupiny jehličnanů
a keřů v daném prostoru a byla navržena a následně doporučena konkrétní opatření ke každému kusu nebo celku zvlášť. Projekt i jeho následná
realizace byla konzultována i s odborníky na lesní hospodářství a krajinnou architekturu.
Původní projekt zpracovával menší množství keřů, neboť za roky, které od jeho vzniku uplynuly se keře značně rozrostly. I tento fakt byl v nové
aktualizované verzi projektu zohledněn a zpracován.
Na téma udržení zelené ROKLE, zachování jejího odpočinkového účelu, revitalizace zeleně i nyní probíhající výchovné pěstební probírky, proběhlo několik veřejných debat, kde byl celý projekt představen, účastníci
měli možnost do něho nahlédnout a klást otázky přizvaným odborníkům
v oblasti dendrologie, krajinné architektury i zástupci generálního projektanta.
Naší snahou je maximálně informovat veřejnost prostřednictvím Líšeňských novin, kde jsme se tématem opakovaně zabývali. Uspořádali
jsme anketu o využití, dále pak veřejné debaty právě proto, abychom předešli nedorozuměním a vše měli možnost prodiskutovat. Pro ty, kteří se
veřejných debat nezúčastnili, uvádíme alespoň tyto informace a věříme, že
naše úsilí o oživení a zachování zelené části líšeňského sídliště přijmete
kladně a s pochopením. Projektové podklady, inventarizaci, dendrologickou studii a audiovizuální záznam z veřejné debaty naleznete na stránkách
radnice (www.brno-lisen.cz).
Břetislav Štefan, starosta
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Zveme občany na

ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 6. 11. 2014

ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ
Brno-Líšeň naleznete aktuálně

na www.brno-lisen.cz.

Juniorský mistr světa
v rychlostním lezení je z Líšně
Juniorské MS v rychlostním lezení se letos konalo od 19. do 22. 9.
v Nové Kaledonii. Na tuto akci jsem se celé prázdniny pečlivě připravoval
i přes bolestivé zranění prsteníčku pravé ruky.
V přípravě jsem nic neponechal náhodě a trénoval jsem na atletickém
stadionu s olympionikem ve skoku dalekém – Štěpánem Wágnerem. Atletické tréninky se Štěpánem byly dynamického rázu. Pomohl mi rozvinout
moji výbušnost a frekvenci. Mimo atletiku jsem přes prázdniny také plaval. Plavecké tréninky byly spíše vytrvalostní. Za hodinu jsem v průměru
naplaval 2,5 km.
Měl jsem to štěstí, že se ke konci prázdnin otevřela nová brněnská
lezecká stěna v Komárově, na které byl, mimo jiné, také rychlostní profi l.
Postavil jsem si zde rychlostní cestu podle parametrů IFSC. Hned, jak byla
cesta postavená, začal jsem s rychlostním tréninkem (21. 8.). Prst se pomalu hojil. Lezecké začátky po zranění byly ty nejtěžší. Dostat se zpět do formy, ve které jsem byl před zraněním, se mi nakonec povedlo. Při posledním
tréninku před odletem jsem konečně pokořil hranici 6 s (5,98 s).
(pokračování na poslední straně )
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Zprávy z radnice
34. zasedání Zastupitelstva 93. schůze Rady městské
MČ Brno-Líšeň
části Brno-Líšeň
ze dne 26. 6. 2014
ze dne 3. 9. 2014

35. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň
ze dne 25. 9. 2014

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
• nesouhlasí s návrhem na pořízení změny ÚPmB
u pozemků p. č. 5092/2 a 5092/10 v k. ú. Líšeň,
z ploch ostatní městské zeleně na plochy pro bydlení a se zařazením návrhu do 38. souboru
změn ÚPmB.
• trvá na zařazení pozemků p. č. 5092/2 a 5092/10
v k. ú. Líšeň v plochách ZO – ostatní městské
zeleně tak, jak je uvedeno v současně platném
ÚPmB.
• neschválilo usnesení, že ZMČ Brno-Líšeň souhlasí s vykoupením pozemku p. č. 5136/5 v k. ú.
Líšeň z vlastnictví p. Milana Petrčky na list
vlastnictví statutárního města Brna a
• žádá ZMB o vykoupení pozemku z úrovně st.
města Brna, za účelem vybudování retenční nádrže MČ Brno-Líšeň k zachycení povrchových
vod v území.
• nesouhlasí s navrženou změnou využití území
u pozemku p. č. 4030 v k. ú. Líšeň, v současně
platném ÚPmB zařazeném v KV – stabilizovaná
krajinná zeleň všeobecná na zařazení do ploch
BC – bydlení čistého z důvodu umístění pozemku v biocentru územního systému ekologické
stability a záplavovém území toku Říčka.

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
• souhlasí s prodloužením udělení výjimky z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň a souhlasí s vyplacením mimořádné
dotace ve výši 400 000,– Kč pro SK Líšeň, za
účelem krytí nákladů spojených s výstavbou tribuny SK Líšeň.
• uděluje výjimku z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň a souhlasí s vyplacením mimořádné dotace ve výši 400 000,–
Kč pro Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Líšeň, za účelem výstavby veřejného kluziště v Líšni.
• nesouhlasí s navrženou změnou využití území
u pozemků p. č. 5093/4, 5093/5, 5093/7, 5049/38,
5049/39 a 5094/3 v k. ú. Líšeň, z ploch ostatní
městské zeleně a krajinné zeleně všeobecné na
plochy bydlení, do doby zpracování územní studie Novolíšeňská – území vymezené ulicemi
Novolíšeňská – Houbařská, která prověří aktuální zastavěnost pozemků, doporučí obslužnost
území a trasy technické infrastruktury.
• nesouhlasí s navrženým využitím území u pozemků p. č. 4422/82, 4422/83 a 4422/3 v k. ú.
Líšeň, dle platné změny Územního plánu města
Brna ve schválené Aktualizaci ÚPmB, zařazených v plochách s využitím S (smíšené plochy
obytné) a přípustným využitím v plochách CV
(služby charakteru výroby a výroba nerušící),
k umístění výstavby chladírenských skladů, vč.
kanceláří, sociálního zařízení, školícího střediska a tří bytových jednotek, z důvodu nesplňujícího návrhu charakteru výroby nerušící a z důvodu blízkého umístění bytové zástavby.

Kompletní zápisy z jednotlivých schůzí
RMČ a zasedání ZMČ Brno-Líšeň
a další materiály k jednotlivým bodům
naleznete na

www.brno-lisen.cz.

Rada MČ Brno-Líšeň
• souhlasí se stavebním využitím části pozemku
p. č. 5037/100 o výměře cca 4500 m 2 v k. ú. Líšeň,
dle vydané Změny Územního plánu města Brna
„Aktualizace ÚpmB“, ve funkčním typu CO,
k výstavbě objektu sociálních služeb pro občany
a zařízení sociální péče a péče o rodiny v kombinaci s bezbariérovým bydlením, s realizací záměru z úrovně MČ Brno-Líšeň.
• ukládá odboru územního rozvoje a výstavby
ÚMČ Brno-Líšeň, požádat statutární město Brno o svěření pozemku p. č. 5037/100 v k. ú. Líšeň,
s realizací uvedeného záměru.
• schvaluje Seznam bytových jader k výměně.
• schvaluje pronájem nebytových prostor Mgr.
Evě Nekvapilové, U Rybníka 520, Velké Němčice, 691 63 na poliklinice Horníkova 34, a to místnosti č. 27 a 29 ve 3. n. p. o celkové výměře
34,17 m2 za roční nájemné 23 919,– Kč od 1. 10.
2014 na dobu neurčitou za účelem provozování
psychologického poradenství a diagnostiky –
psychologické centrum pro dítě a rodinu.
• pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor na poliklinice Horníkova 34
s Mgr. Evou Nekvapilovou.
• schvaluje paní Gabriele Novákové, Molákova
23, 628 00 Brno, pronájem nebytových prostor
na poliklinice Horníkova 34, a to místnosti č. 60
ve 2. n. p. o celkové výměře 21,06 m 2 za roční
nájemné 36 000,– Kč od 1. 10. 2014 na dobu neurčitou za účelem provozování prodejny zdravé
výživy.

2. ročník prezentace sociálních služeb v Líšni
V sobotu 11. října proběhl už druhý ročník
Prezentace sociálních služeb v Líšni. Akce opět
probíhala v rámci Týdne sociálních služeb ČR
a pořádala ji MČ Brno-Líšeň. V Brně jsou registrovány desítky poskytovatelů sociálních služeb.
Naší prezentace se ale účastnilo jen devět organizací, které jsou s Líšní spjaty svým sídlem, působností nebo dotacemi z rozpočtu městské části.
Byly to:
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM
Brigancia
Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty
Diecézní charita Brno – Effeta
NADĚJE
Nazaria
Ratolest Brno – Nízkoprahový klub Likusák
Slezská diakonie – Poradna rané péče Dorea
a Osobní asistence a odlehčovací služby Eliada
TyfloCentrum Brno
Tyto organizace poskytují služby zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s postiženými dětmi ale i mladým lidem,
kteří jsou ohroženi negativními jevy. Cílem všech
sociálních služeb je umožnit svým klientkám
a klientům co nejvyšší kvalitu a důstojnost života.

Zástupci organizací nabízeli zájemcům informační letáčky, možnost vyzkoušet si rehabilitační
pomůcky nebo zakoupit výrobky z terapeutických
dílen. Letos jsme měli možnost vidět i ukázku
pletení ošatek a třeba si zkusit test „Jak moc jsem
autistou“. Řadě návštěvníků jistě přišla vhod káva
nebo čaj, které jim profesionálně připravovali
klienti sociálních služeb.
Věřím, že i díky této akci se potřebné informace dostaly k těm, kterým sociální služby v jejich
nepříznivé životní situaci mohou pomoci.
Děkuji všem, kteří se na této akci jakkoli
podíleli.

Návod pro občany:
Co mám dělat. když si měním adresu
trvalého pobytu?

Dopravní podník města Brna nabízí
od září možnost zakoupení jízdenek
bezkontaktní platbou.

Podrobnosti na www.brno-lisen.cz

Podrobnosti na www.brno-lisen.cz
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Edita Kremláčková

Kurz: Z mateřské
přímo do práce
Najít si dobré zaměstnání, je pro mnohé lidi v dnešní době těžko dosažitelný luxus. Hledání nového zaměstnání představuje mnohdy několik desítek odeslaných
životopisů, na které připadá jen několik
málo odpovědí a ještě méně pozvání na
pracovní pohovor.
Salesiánské středisko v Líšni připravuje na 27. 11. (čtvrtek), jednodenní kurz pro
maminky na či po mateřské dovolené, který Vám pomůže zvýšit Vaše šance na trhu
práce. Pod vedením zkušeného lektora
Mgr. Jiřího Klementa se dozvíte, jak napsat
životopis, který nezapadne, jak se připravit
na pracovní pohovor a další informace,
které Vám pomohou zvýšit Vaše šance při
hledání nového zaměstnání.
Kurz bude probíhat od 8.00 přibližně
do 15.00 hodin. Během této doby bude hlídání dětí zajištěno v prostoru střediska.
Vzhledem k tomu, že jsme zvolili individuálnější přístup, abychom se více přiblížili konkrétním potřebám účastnic kurzu, je
kapacita omezena na 15 lidí, proto neváhejte. Více informací se dozvíte od konce října
přímo v Salesiánském středisku, nebo na
www.salesko.cz.

líšeňské noviny

Spolky a sdružení

Ateliér Studánka Mileny Konvalinové

www.atelierstudanka.cz

obrazy dětí a studentů
ateliéru studánKa
m ilen y Ko n valinov é
vernisáŽ
pondělí 24. 11. | 18.00
Výstava potrvá do 3. 12. 2014
Otevřeno 10.00–18.00
sklepní prostory Domu U tří knížat
(Obrazy je možné zakoupit.)

DŮM u tŘí KníŽat
Jánská 12 | Brno-střed

24. 11.–3. 12. 2014

S lampionky za vílou Maceškou
Zveme všechny děti i jejich rodiče na osmý ročník tradičního lampionového průvodu „S lampionky za vílou Maceškou“. Jako v předchozích
letech, tak i letos bude jejich úkolem vydat se do noci za dobrodružstvím
a pomoci víle Macešce, která tentokrát bude hledat ztracené lesní víly.
Akce se bude konat 7. 11. 2014 od 16.00 hodin na lužáneckém pracovišti Louka (Bzenecká 23). Děti si nejdříve ve výtvarné dílně vyrobí vlastní lampion, a pak se s ním vydají na dobrodružnou záchrannou výpravu
lesoparkem Akátky. Na cestě je budou čekat různé úkoly a nástrahy, které
budou muset zdolat. Pokud se jim podaří najít a zachránit ztracené víly,
čeká je od víly Macešky sladká odměna.
Pokud se nemůžete zúčastnit výroby lampionku nebo již máte doma
vlastní, je možné jít pouze v průvodu, který bude začínat v 17.00 hodin
před naším pracovištěm.
Podrobnosti o akci najdete na našem webu www.louka.luzanky.cz.
Díky velkému zájmu z loňských let je počet míst na akci omezen a je
nutné si zakoupit vstupenku předem v kanceláři Louky Po–Čt od 16.00
do 18.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků Louky Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

KLAS – KLub Aktivních Seniorù
Místo setkávání – farní kavárna ve farním dvoře –
každý sudý pátek 16.00–17.30 hod.
Termíny a témata setkání
LÍŠEŇ
listopad a prosinec 2014
14. 11. Barvy v našem životě
28. 11. O řemeslech
12. 12. Adventní posezení
13. 12. Den pro seniory (Biskupské gymnázium pro účastníky KLASů)
9. 1. 2015 Vítáme nový rok

PŘIJĎTE SE POUČIT I POBAVIT NETRADIČNÍMI A OBLÍBENÝMI PŘEDNÁŠKAMI
ZKUŠENÉHO LEKTORA UMĚNÍ, KTERÝ VÁM ZAJÍMAVOU A INTERAKTIVNÍ FORMOU
POMŮŽE OBJASNIT TAJEMSTVÍ OBRAZŮ A SOCH

CYKLUS PROBÍHÁJÍCÍCH PŘEDNÁŠEK JE OD LISTOPADU
2014 NOVĚ I V LÍŠNI !
PŘEDNÁŠKY JSOU URČENY LAICKÉMU PUBLIKU

12. 11. 2014
1. TOTO NENÍ DÝMKA aneb CO JE UMĚNÍ
Zamyslíme se nad otázkami: co je umění, kdo je umělec a proč nemůže umělecké
dílo vytvořit třeba šimpanz. Zjistíme, jaké chyby můžeme dělat při vnímání umění,
a na závěr zkusíme nějaké dílo „rozebrat“.

26. 11. 2014
2. ATOMOVÝ VÝBUCH V KRKONOŠÍCH aneb CO V UMĚNÍ PŘETRVÁ
Znáte případ Henrica Antonia van Meegeren? Budeme přemýšlet nad tím, co určuje
kvalitu uměleckého díla. Může být sušička lahví uměním?

10. 12. 2014
3. TO JE TAK KRÁSNÉ, AŽ NÁS TO DOJÍMÁ aneb UMĚNÍ A KÝČ
Jak rozeznat kýč, když se už pomalu stal našim morálním a estetickým kódem?

Místo konání akce :

Rodinné centrum Pastelka, nám. Karla IV. 4/4, Brno – Líšeň

Čas:
Cena:

18.00 – 20.00 hod.
150,- Kč / přednáška
400,- Kč / celý cyklus

Přednášející:
Tel.:
e-mail :

Mgr. Pavel Říha

604 603 298
pavel_riha@centrum.cz

Jménem všech účastníků vás na setkání srdečně zve
animátorka KLASu Iveta Kolářová.
líšeňské noviny
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Spolky a sdružení
RC Pastelka, nám. Karla IV. 4., 725 816 804, info@pastelka.net, www.pastelka.net

Lampiónový průvod
v Mariánském údolí
11.11. v 16.30
Zveme děti, rodiče, prarodiče.
Sraz na konečné autobusu 55.
Volná místa v kurzech:
Školkáčci - pohybový kroužek pro děti (3-6 let)
ÚTERÝ 16:00-17:00, Dělňák
Přírodovědecký kroužek - pro 1.st ZŠ
ÚTERÝ 14:30-16:00, RC Pastelka
Mrňousci mladší - cvičení pro rodiče s dětmi 1,5-2 roky,
ČTVRTEK 10:00-11:00, Dělňák
Mrňousci starší - cvičení pro rodiče s dětmi 2-3roky,
ČTVRTEK 9:00 - 10:00, Dělňák

Školství

Slavnostní otevření ukázkové
přírodní zahrady MŠ Neklež 1a
„Už se krátí dny, už je více tmy, podzim v polích vaří mlhu, déšť padá
na naši hlavu…, na tohle všechno zapomínáme v okamžiku, kdy se denně
děti prohání po školní zahradě s usměvavými tvářičkami a očima plnými
sluníčka, které nám v dnešních dnech tolik chybí. Za to, že tomu tak je, bych
chtěla jménem nás všech poděkovat MČ Brno-Líšeň, firmě, která dokázala
zrealizovat naše sny, ale hlavně Vám, našim rodičům, kteří již několik let
opravujete, budujete a finančně podporujete tuto ukázkovou přírodní zahradu. Děkuji za trpělivost, kterou jste prokázali během uzavření těchto
prostor, můj dík a obdiv patří také celému pedagogickému sboru, který během této doby vždy nabídl dětem plnohodnotné pobyty venku v jiných sportovních a přírodních prostranstvích. Chtělo to čas, ale myslím si, že to stálo
za to. Jako poděkování přijměte „Jablíčkové hrátky, naší zahrádky…“
Těmito slovy uvedla dne 2. 10. v 16.00 hod. ředitelka Jitka Kubecová
slavnostní otevření ukázkové přírodní zahrady. Poté si slovo vzala učitelka
(režisérka, kostymérka, dramaturgyně v jedné osobě) Jitka Svobodová, která
seznámila pozvané hosty s programem zábavného odpoledne. Zdatně ji pomáhali dva mladí pedagogové, Kateřina Kubecová a Viktor Konopka, všichni
v kostýmech zahradníků.
Pestré pásmo plné básniček, písniček a tanečků o jablíčkách předvedly
předškolní děti z třídy Motýlků oblečené v krojích, následovaly soutěže pro
„dospěláky“ – jízda v kolečkách ve dvojicích s jablíčkem na tácku, okrajování
jablek o nejdelší slupku, lovení jablíček z misky plné vody a to pouze ústy.
Jen co děti dofandily svým rodičům, mohly si společně s nimi vyrobit
jablíčkovou panenku „Jablenku“, vylisovat si šťávu z čerstvých jablek a pomaličku ochutnávat 23 vzorků soutěžních jablečných koláčů, které připravily
maminky a tak se zúčastnily soutěže o nejlepší jablíčkovou mlsku. Tři nejlepší byly ohodnoceny malou pozorností.
Celé odpoledne bylo prosluněno nejen paprsky slunce, dováděním dětí,
veselou konverzací všech přítomných, ale hlavně něčím, co se nedá ani popsat, když se radost dělá pro radost…
Za kolektiv MŠ Neklež 1a, Zdeňka Nečasová

š

ZŠ Masarova

EKAG – i letos s námi!
Sešel se rok s rokem a na atletickém stadionu pod Palackého vrchem se
konaly již deváté Evropské atletické hry mládeže. Tyto hry jsou neoficiálně
označovány jako Mistrovství Evropy mládeže do 15 let. Na start se postavilo
více než 1200 účastníků ze třinácti států Evropy a z 88 oddílů.
I naše škola zde, tak jako loni, měla své zástupce: Elišku Mikovou, Magdalénu Noštinskou, Martina Slavíčka a Dominiku Mikovou, kteří trénují
v atletické agentuře Čibasport. Všichni velmi obětavě bojovali a získávali
cenné zkušenosti. Magda Noštinská vybojovala v novém osobním rekordu
(144 cm) 8. místo ve skoku vysokém, v konkurenci 39 dívek. Trocha sportovního štěstí chyběla Martinu Slavíčkovi i Dominice Mikové. Martin postoupil
do finále dálky, kde skončil sedmý a do finále kriketu, kde osobním rekordem
65,60 m obsadil 4. místo jen o pár centimetrů. Tento dlouhý hod ho vynesl
na 3. místo jihomoravských tabulek. Dominika Miková v konkurenci 90 dívek postoupila v novém osobním rekordu 8,68 s do finále sprintu na 60 m,
ve kterém svůj výkon ještě o tři setiny vylepšila a po čekání a prostudování
cílové fotografie skončila o 1 setinu na 4. místě. S tímto osobním rekordem jí
patří 1. místo jihomoravských tabulek ročníku 2002.
Všem moc gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a města
Brna.
R. Miková
4

Herní den s Mensou na ZŠ Masarova
Naše škola navázala na začátku školního roku spolupráci s mezinárodní organizací MENSA ČR, jejímž cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva. Naším cílem je založení Klubu šikovných dětí a jejich rodičů při ZŠ Masarova. Při této příležitosti se ve středu 5. listopadu uskuteční Herní odpoledne s Mensou. Předcházet mu bude dopolední
testování žáků školy, kteří přinesou souhlas rodičů. Bavit se začneme
o půl druhé odpoledne, kdy si budou moci všichni vyzkoušet pohotovost,
strategii a spolupráci při hraní deskových her. V 16.30 přivítáme zájemce
z řad široké veřejnosti, pro které bude připraven vstupní test do Mensy
ČR a orientační měření IQ. Výsledky jsou kalibrované s ohledem na věk.
Před samotným testováním proběhne krátká přednáška o činnosti organizace Mensa. Zájemci se mohou přihlašovat na stránce http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?id_a=5694, ale je možné se přihlásit také
až na místě. Děti, které zaujmou testy a hry, rádi přivítáme v novém
klubu, ve kterém budeme pomocí kvízů, hlavolamů, her, přednášek, pokusů, exkurzí a mnoha dalších akcí rozvíjet jejich nadání, znalosti
a schopnosti.
Mgr. Renata Miková
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Milí přátelé,
návraty k tradicím našich předků a vytváření
vlastních, lokálních tradic, je pozitivem současnosti. Jejich prostřednictvím poznáváme zvyky
prarodičů, potkáváme se s přáteli nebo se naopak seznamujeme s novými lidmi, obohacujeme se kulturními a gurmánskými zážitky. Tradice
v nové Líšni vytvořilo a stále vytváří i naše LCOS
ve spolupráci s restaurací U Fidela. Dnes už
máme v povědomí Pálení Čarodějnic, Festival Jídlo z Blízka z regionálních surovin,
Zabíjačkové hody, Októbrfest nebo časté
hudební večery různorodých žánrů. Další

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
628 00
www.lcos.cz

28.–29.11.2014

ZABÍJAČKOVÉ HODY
U FIDELA

tradiční služby přináší vedle Restaurace U Fidela
i ostatní provozy v LCOS. Kupříkladu BROUŠENÍ NOŽŮ, které je dostupné spíše v centru Brna,
provádí Domácí potřeby již 4. rokem. Denně zde
vedoucí prodejny pan Jelínek nabrousí desítky
nožů, břitů, kotoučů a řetězů. Další službou, která do správného centra patří, je KOPÍROVÁNÍ.
V Domácích potřebách navíc tisknou a skenují
černobíle i barevně a na přání zákazníka laminují
až do formátu A3. Vedle PŮJČOVNY NÁŘADÍ
je také vyhledávané ZHOTOVENÍ KLÍČŮ (Fab,
Guard, bezpečnostní, nábytkové, atd.) za skvělé
ceny. Mezi tradiční provozy v LCOS, které dále
přispívají ke kvalitní občanské vybavenosti Líšně,
patří i Lékárna Masarova, Líšeňská drogerie,

Textil Anička či nové Řeznictví a Uzenářství,
jež provozuje rodinná firma U Švagra.
V minulých měsících jsme si mohli všimnout modernizace prostor v budově, jež sousedí přes pasáž
s LCOS a jejímž majitelem je společnost Ahold
(provozovatel marketů Albert). Tyto prostory byly
donedávna obsazené skladem knih, nikoliv knihkupectvím, jak by se dalo čekat. Provoz tak byl pro
nás, zákazníky centra, nesmyslný a bez jakéhokoliv
přínosu. Nyní budou rozhodně potěšeni milovníci
sladkostí a také maminky s dětmi. Novou prodejnou
bude cukrárna s dětským koutkem. Těšit se můžeme na kvalitní zákusky vlastní výroby, dobrou kávu
či lahůdkové chlebíčky. Přejeme provozovatelům
hodně spokojených zákazníků.

1. Adventní neděle v LCOS, to je svařáček
a jablečný závin jako DÁREK
Vedoucí prodejen Líšeňské drogerie a Domácích potřeb, slečna Pešová
a pan Jelínek, zvou k nákupům všechny zákazníky již o první adventní
neděli 30.11. Atmosféru adventu navodí svařáček a jablečný závin,
které zákazník získá k nákupu dárků zdarma.

PO–PÁ 7–19 / SO 7–12 / www.usvagra.cz
pátek 21.11.
OCHUTNÁVKA UZENIN Z BOROTIC

LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE

ESPRESSO JAKO Z KAVÁRNY
I U VÁS DOMA,
to jsou světově známé
italské kávovary BIALETTI
vyráběné z kvalitních
hliníkových a nerezových
materiálů. Široká nabídka
designů a typů (kávovary,
čokoládovny, kapůčínátory)
s možností vaření
1 až 18ti šálků kávy
najednou.

LÉKÁRNA
MASAROVA
www.lekarnalisen.cz

NAŠE LÉKÁRNA REAGUJE NA
ZMĚNY V ÚHRADÁCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.
U NEJČASTĚJI PŘEDEPISOVANÝCH LÉKŮ
SNIŽUJEME JEJICH DOPLATKY AŽ O 20 %.
VÝHODNÉ CENY
99,7% šťáva z aloe vera 1l + 1l zdarma 279 Kč
Paralen 500, 24 tablet
31 Kč
Cemio Kamzík, 60 kapslí
329 Kč
Silymarin 140 Generica 60 kaplí
99 Kč
Panadol Extra 30 tablet
75 Kč
Coldrex tablety 24 tablet
105 Kč
Neoseptolete Duo 18 pastilek
99 Kč

líšeňské noviny

Vážené maminky a tatínkové,
cena plen Pampers neustále stoupá vzhůru.
Naše drogerie vyjednala u dodavatele nejnižší
možnou cenu v ČR, kdy jako kamenná prodejna
směle konkurujeme i top e-shopům. Nadále
držíme nejnižší ceny také na pleny Happy Mimi,
které ve srovnání s Pampers nyní vychází ještě
levněji.

NOVINKY NA PULTU
• zvěřinové maso
• jehněčí maso z farmy Horní Dvorce
• zabíjačkové pochoutky
• chilli papričky ostré jako břitva

Pampers Active Baby giant pack 390 Kč
Toaletní vody za skvělé ceny
Adidas, PlayBoy, Esprit, Guess, Beyonce
Více informací v naší prodejně.

fid
ela

ZDRAVÉ LÁHVE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
• bez plísní, zápachu, ftalátů,
změkčovadel a Bisfenolu A
• možno ohřívat v mikrovlnné troubě,
mýt v myčce a vyvařovat
• objem 0,5l, 0,7l a 1l
• široký výběr barev a motivů

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

u

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

CE
RESTAURA

NOVÉ ZIMNÍ KOLEKCE
OBLEČENÍ A DOPLŇKŮ

PROMOAKCE

18.11CH.

KONOPNÝ JŮ
OLE
MASTÍ ANNABIS
A
11.
19. ETIKYIN
SM ER
-KO EUC
O
RM
DE
PRO MAMINKY S DĚTMI
Akční cena Sunar complex 2, 3, 4
239 Kč
Sunar premium 2 a 3 600 g
299 Kč
Akce 5+1 zdarma na SUNAR COMPLEX 2,3,4
prodloužena až do konce roku 2014.
Akce 2+1 zdarma na vybrané druhy dětských
čajů Megafyt .

Každý měsíc pro Vás připravujeme speciality
ze sezónních regionálních surovin či pokrmy
světových kuchyní.
Těšíme se na Vaše návštěvy.

Svatomartinské
11.11.
speciality
Sv. Martinské víno
od 6.11.2014

a 13° pivo

jatýrka, husí sádlo, polévka
kaldoun, konfitovaná (pomalu
pečená) husa, tři druhy zelí

FIDEL KULTURA
15.11.
Rolling Stones revival
22.11.
Oldies party s Martinem Zezulou
28.–29.11. Zabíjačkové hody
Více informací na www.ufidela.cz
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Na Integře dostaly slovo rýče a motyky
Ve čtvrtek 9. 10. v pravé poledne odzvonilo na Gymnáziu Integra
výuce. Ale domů se nešlo. Vyučující i žáci se svorně chopili zahradnického nářadí a aktivně se zapojili do celostátního projektu 72 hodin.
Do projektu, který podporuje dobrovolnickou práci a už několikátým
rokem bojuje proti lhostejnosti. Pod heslem „Za Integru krásnější“ jsme
zvelebovali zahradu a její bezprostřední okolí. A jak se to žákům líbilo
a co všechno dělali? Na to vám odpoví sami…
Martina (kvinta): „Do parády jsem si vzala
malý záhonek. Ale o co mě ochudil na velikosti, to
mi vynahradil hustotou plevele. Po boji s plevelem
jsem záhon okopala a krom části s jahodami
zryla.“
Jan (kvarta): „Pracoval jsem na osazování vinohradu sloupky. Vyvrtávali jsme díry do země,
do nich jsme zasazovali sloupky.“
Tereza (kvinta): „Jsem ráda, že jsem mohla
i přes všechny své alergie pomoct. Našla jsem
uplatnění v kuchyni. Připravovaly jsme s holkami
pro vyčerpané a hladové pracovníky výborné dorty, které donesli samotní žáci.“
Eliška (prima): „Tahle akce je nejlepší, na které jsem kdy ve škole byla.“
Samuel (tercie): „S klukama jsem přesíval
kompost. Bylo to trochu hnusné, samí červi, dokonce jsme narazili na malou myš. Ale práci jsme
dokončili.“
Dan (kvarta): „Já měl spolu s Františkem
a Petrem službu na kolečku. Celé odpoledne jsme
se nezastavili. Já se ještě navíc zúčastnil soutěže
o nejlépe nakreslený trabant.“
Anežka (kvarta): „Během natírání pergoly jsme zažili to nejlepší odpoledne v celém školním roce.“
Aneta (oktáva): „Nejlepší věc byla ta, že jsme dostali obří zahradnické
nůžky. Úkolem naší skupiny bylo odlesnění skalky (a neporušení vinné
révy). Nejvíc jsem ocenila to, že se nakonec nikdo nezranil.“

Global Storylines na ZŠ Masarova

pořádá ZŠ Holzova 1, Brno-Líšeň

Žáci pátých tříd na ZŠ Masarova budou mít tento školní rok možnost
prožít jedinečný příběh díky projektu Global Storyline, do kterého se škola
zapojila. Projekt je v ČR realizován organizací NaZemi a brněnskou pedagogickou fakultou. Globální témata budou vyučována zábavným a kreativním
způsobem. Zároveň bude podporováno inkluzivní vzdělávání, kreativní
myšlení a pozitivní klima ve třídě. Základem výuky bude příběh, který v epizodách inscenuje učitel. Žáci v bezpečí příběhu řeší různé konflikty pomocí
dialogu a spolupráce, učí se reflexi svých názorů, odbourávají předsudky
a podvědomě rozvíjí svou empatii a solidaritu. Výuka v sobě snoubí globální
témata, osobnostní rozvoj žáků, proplétá se všemi vyučovanými předměty
a nabízí obrovský prostor pro tvořivost a vlastní názor.
Kateřina Trnková

BURZU

sportovních potřeb,
zimního oblečení a obuvi
KDE: v budově ZŠ Holzova 1 (stará Líšeň)

Příjem věcí :
Vyúčtování :

22.11. 2014
21.11. 2014
22.11. 2014

vyučující Gymnázia INTEGRA BRNO

ZŠ Masarova

Pro všechny co potřebují „ NOVÉ“ zimní věci nebo z nich už vyrostli

KDY: v sobotu

Jana (prima): „Bylo velice zajímavé sledovat profesory při jiné práci
než při učení. Můj otec pomáhal s kácením stromů a za odměnu dostal
triko.“
Tereza (kvinta): „Dozvěděla jsem se, že neznám geometrii. Mně s R.
profesorka prozíravě vrazila do ruky dva plakáty, izolepu a nůžky a šli jsme
lepit. Špatně. Křivě. Na správné dveře špatnou stranou.“
Isabela (prima): „Vytrhávala jsem plevel mezi
kameny. Bylo to složité, zvlášť když tam byly bodláky, které měly deseticentimetrové kořeny. Chvíli jsem natírala pergolu a to byla taky docela
piplačka.“
Ema (prima): „Na akci 72 hodin jsem hlavně
natírala. Někdy jsme se natírali navzájem se
sekundány.“
Tobiáš (sekunda): „Naší prací bylo ostříhat
některé keře a zbavit se náletových stromků. Asi
nejtěžší bylo odstranit přebujelé kořeny.“
Jana (tercie): „Shrabávala jsem listí. Musím
říct, že to byla celkem fuška. Po jedné hodině hrabání mě už opravdu bolely ruce.“
Filip (sekunda): „Byl jsem nosičem. Tato práce
byla vysilující. Nosil jsem větve, polena a trávu.
Nakonec jsem byl tak vyčerpán, že jsem na chvíli
usnul v autobuse cestou domů.“
Lukáš (sekunda): „Pracoval jsem u bylinek
a odnášel velmi aromatický odpad. Nic moc… Pak
jsem uprchl pracovat na svah, tam jsme zápasili
s náletovými rostlinami.“
Součástí celé akce byla také soutěž o nejlepší
ovocný koláč. Ochutnávali všichni, ale až po práci, inu, bez práce nejsou
koláče. Asi nebudu přehánět, když napíšu, že všichni si z tohoto dřinou
nabitého odpoledne odnesli především dobrý pocit. Dobrý pocit, který je
navíc „trvanlivý“ – stačí jen přejít z jedné budovy na druhou a potěšit se
pohledem na zahradu.
Mgr. Viktor Merta,

9.00 – 12.30 hod.
15.00 - 18.00 hodin
13.00 - 15.00 hodin

!!! PRODÁVEJTE A NAKUPUJTE S NÁMI !!!
Prosíme všechny účastníky, aby si před prodejem či koupí přečetli „Řád burzy“ !!!

na ZŠ Horníkova 1
Kdy: v úterý 25. 11. 2014
Co Tě čeká: zábavné putování po stanovištích ve škole, při kterém budeš
do

předškoláka dostávat
30

Čas: od 15

. Na konci Tě čeká Tvé první

.

00

do 18

Sraz: začátek putování je ve školní jídelně (přijďte nejpozději do 17 30).
Rodiče, babičky, dědečky, sourozence přiveď s sebou -.
Těší se na tebe učitelé a spolužáci ze ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1
tel.: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, www.zshornikova.cz
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O naše žáky se pečlivě staráme

aneb Koncepce výchovného poradenství na ZŠ Holzova
V současné době roste počet žáků s poruchami učení, přitom často v týchž třídách studují
děti mimořádně nadané, řada žáků se kvůli vyhroceným rodinným poměrům nebo nevhodně
zvoleným kamarádům může ocitnout v krizi.
Péči a pomoc je třeba poskytnout též žákům
9. ročníků, kteří řeší nesnadnou otázku – Kam
po základní škole? Nejen z těchto důvodů je tedy
pro dobré fungování školy a zvládnutí všech uvedených problémů důležitá koncepce výchovného
poradenství. Zakladní škola Holzova je si toho
velmi dobře vědoma a je pro ni zásadním pilířem
pro zodpovědnou, kvalitní práci s dětmi naší
školy.
Vzhledem k jejich vysokému počtu se naši výchovní poradci nejčastěji věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, pečují tedy o žáky
se specifickými poruchami učení a chování, o žáky se zdravotním znevýhodněním, popř. zdravotním postižením, ale i o žáky sociálně znevýhodněné, také o žáky – cizince. Informují – se souhlasem
rodičů – vyučující o jejich specifických problémech, o možnostech a způsobech jejich zohlednění i vhodném přístupu k nim, spoluvytvářejí těmto dětem vhodné podmínky pro zmírňování důsledků jejich znevýhodnění, pomáhají s vhodnou
integrací žáků, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin.
Velmi důležitá je i péče o děti mimořádně nadané. Účelem poskytovaných poradenských služeb je v tomto případě maximální podpora rozvoje

jejich schopností, vytváření vhodných podmínek,
forem a způsobů práce, spoluvytváření pro ně individuálních vzdělávacích plánů, aby se jejich
schopnosti stále více a více rozvíjely.
Jak již bylo výše uvedeno, důležité je též podání pomocné ruky žákům 9. ročníků – tzv. kariérové poradenství. Výběr další vzdělávací cesty, povolání totiž zásadním způsobem ovlivňuje celý
lidský život – každá další volba týkající se profesní
orientace člověka je tímto výběrem značně ovlivněna, omezena… Navíc žák provádí volbu v době,
kdy na ni ještě není připravený a potřebuje výrazně pomoci. Z toho jasně vyplývá, proč chce naše
škola poskytnout svým žákům, jejich zákonným
zástupcům dostatek informací, aby se mohli dobře
a zodpovědně rozhodnout, orientovat se na trhu
práce, v systému dalšího vzdělávání. Žáci naší školy se proto na obtížnou volbu povolání aktivně připravují v průběhu celé osmé a deváté třídy. Hlavní
náplní předmětu Pracovní činnosti v těchto ročnících je Výchova k volbě povolání – žáci se tak formou referátů seznamují s konkrétními středními
školami, jejich učebními programy, rozložením
předmětů a jejich časovou dotací v jednotlivých
ročnících dané střední školy, s některými z nich se
seznamují i osobně během exkurzí. Učí se lépe poznávat sami sebe, své možnosti prostřednictvím
různých psychologických testů a testů k volbě povolání. Jsou-li přesto nerozhodní, zprostředkuje
škola žákům vyšetření související s volbou povolání v příslušné pedagogicko-psychologické po-

radně, popř. v informačním a poradenském středisku úřadu práce.
Poradenskou podporu často ale potřebují
i běžní žáci, kterým se náhle přestalo dařit, mají
osobní či výukové problémy. Ti se mohou se na
naše výchovné poradce i metodika prevence kdykoliv obrátit s žádostí o podporu, radu, pomoc,
zprostředkování kontaktu na odborníky v oboru
speciální pedagogiky i dětské psychologie. Citlivou pomoc, přístup pak vyžadují žáci v krizi.
Cílem našeho poradenského systému je preventivně předcházet a včas řešit výukové a výchovné obtíže žáků, průběžně a dlouhodobě se
starat o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro snižování školní neúspěšnosti dětí.
Aby se děti ve škole cítily opravdu bezpečně
a chráněni, spolupracuje úzce na naší škole výchovný poradce a školní metodik prevence, který
má na starost zejména prevenci rizikového chování předcházejícího rizikové projevy v chování:
prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,
prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování.
Naše škola se maximálně snaží všechny výše
uvedené zásady dodržovat, přistupovat k dětem
individuálně a dopřát jim ve škole pocit, že jsou
chráněny, mohou si kdykoli říci o pomoc, radu
s vědomím, že vždy budou vyslyšeny.
Mgr. Martina Trčková (redakčně kráceno)

Žáci ZŠ Novolíšeňská na republikovém finále OVOV
Dva žáci naší školy, Sára Fojtíková a Ondra
Šlapanský z 5. B, se v minulém školním roce zapojili do plnění odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Tuto soutěž založili bývalí olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.
Závodí se v deseti disciplínách: běh na 60 m, běh
na 1000 m nebo plavání na 2 minuty, skok daleký
s rozběhem, trojskok z místa, hod kriketovým
míčkem, hod medicinbalem přes hlavu, kliky,
shyby, sedy-lehy a přeskoky přes švihadlo čtyřmi
různými způsoby za 2 minuty.
Sára s Ondrou se nejdříve zúčastnili okresního kola, kde Sára skončila 2. a Ondra ve své kategorii vyhrál, poté se kvalifikovali do krajského
kola, které se konalo v červnu v Břeclavi.
Tam také výborně uspěli, Ondra opět vyhrál
a Sára skončila na třetím místě. Oba se probojovali
až do republikového finále, které se konalo 4.–6.
září v Praze na stadionu Juliska. Disciplíny byly

rozděleny do dvou soutěžních dnů, stejně jako
v klasickém desetiboji.
V pátek bylo republikové finále slavnostně zahájeno vytvořením živých olympijských kruhů ze
všech účastníků finále, dále následovaly krátké
proslovy osob, které měly na starost zdárný průběh celé akce. Nakonec všechny sportovce pozdravila naše nejúspěšnější olympionička Věra Čáslavská a mohlo se začít soutěžit.
Ve velké konkurenci těch nejlepších z celé republiky naši žáci výborně obstáli, Sára se výkonem 4999 bodů umístila na 18. místě a Ondra vybojoval výkonem 6894 bodů úžasné 2. místo, když
po prvním dnu dokonce vedl.
Oba si z Prahy odváželi spoustu zážitků, měli
možnost setkat se s mnoha našimi bývalými i současnými vynikajícími sportovci, např. Danou Zátopkovou, Imrichem Bugárem, Jarmilou Kratochvílovou, Robertem Změlíkem, Romanem Šebrlem, Šárkou Kašpárkovou, Ivanou Večeřovou,

Anežkou Drahotovou a řadou dalších.
V letošním školním roce se do plnění OVOV
zapojí všichni žáci naší školy a třeba se příští rok
republikového finále zúčastní více našich žáků –
budeme se těšit.
vyučující TV, ZŠ Novolíšeňská

Mladí zdravotníci ze ZŠ Horníkova zvítězili v mezinárodní soutěži
V Rožnově pod Radhoštěm se konala mezinárodní soutěž hlídek mladých zdravotníků „O nejlepší česko-slovenskou hlídku“. Z obou zemí se
zúčastnily vítězné hlídky národních kol. Ze ZŠ
a MŠ, Brno, Horníkova 1, se zúčastnila hlídka prvního stupně z 3. A Kačka Šidlíková, Zuzka Švejdová, Linda Tihlaříková, Nikolka Mračková, Sára
Malingerová. Po skvělém výkonu na všech stanovištích získaly, pod taktovkou paní učitelky Heleny Hegarové, krásné čtvrté místo.
Hlídka druhého stupně ve složení: Lucie
Tihlaříková, Verča Domesová, Ellen Koppová,
Gabča Výletová a Tereza Koplová pod vedením
pana učitele Burdy získala prvním místem pohár,
medaile a titul „Nejlepší česko-slovenská hlídka.“
líšeňské noviny

Všechny hlídky si musely poradit s ošetřením
různých reálných zranění včetně resuscitace nebo
amputace prstu. Dokonalé napodobení úrazů,
včetně chování figurantů by zaskočilo i nás dospělé. Nestačilo jen znát jak, ale hlavně správně
a rychle se rozhodnout a poskytnout účinnou první pomoc.
Všichni účastníci stihli nejen soutěž, ale i navštívit skanzen, zahrát si bowling, vykoupat se
v bazénu, ale také se spřátelit s ostatními soutěžícími. Byla to pěkná odměna za jejich celoroční
práci.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci nejen
naší školy, ale i celé České republiky.
Mgr. Helena Hegarová a Mgr. Roman Burda
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Školství

Stalo se

Chystáme pro vás

V září byl v Salesku zahájen již sedmý ročník kurzů pro školy pod názvem Aktif. Tato zkratka
v sobě skrývá větu: aktivace třídního kolektivu
interaktivní formou. V praxi se jedná o zážitkový
program pro žáky základních škol v Brně-Líšni

Klub rodičů a dětí zve širokou veřejnost na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ, které se uskuteční v úterý
4. listopadu v Salesku. Od 16.30 do 17.30 můžete navštívit tvořivou dílnu (výroba lucerniček
a broučků – sklenice od zavařenin s sebou);
od 17.30 se pak můžete připojit k průvodu s lucerničkami. Podrobnější info na našem webu a na
letáčcích.

Aktif – program pro školy

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Víkendová Zumba s Marikou

Chystáme se na Vánoce a zopakujeme si to již v listopadu.
Kdy: 29. 11. od 10.30 do 12.00 (v 10.00 registrace)
Přihlašování na:
hedejova.m@seznam.cz
Cena: 100 Kč
Akce se koná při účasti alespoň 10 lidí.
a blízkém okolí. V loňském roce kurzy prošlo 677
dětí ze základních škol Horníkova, Masarova
a Novolíšeňská. Letos spolupráce úspěšně pokračuje. Dalších dvacet programů proběhne do konce
kalendářního roku pro 4.–9. ročníky těchto škol.
Témata kurzů jsou zaměřena dle zadání školy:
– Jednota v rozmanitosti – rozmanitost v jednotě (tolerance, respekt v rámci třídního kolektivu
i ve vztahu ke společnosti).
– O krok dál – sám to nezvládnu, společně to
dokážeme (vztahy, spolupráce, týmové role).
– Jsem to, co miluji (zastavení se nad sebou samým, sebedůvěra, osobní růst).
– Vykročení ze školy (program pro deváté třídy).
V programech využíváme herních aktivit, modelových situací a reálných úkolů k poodhalení sociálních vazeb třídy, rolí jednotlivých žáků a míry
rozvoje jednotlivých kompetencí v kolektivu. Aktif je příležitostí pro třídu a jejího učitele zastavit
se a zamyslet se nad současným stavem a začít pozitivní změnu směrem, který si společně stanoví.
Sedm let historie programu a fakt, že se k nám
školy každý rok znova vracejí, napovídá, že se tomu také tak děje.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích programů
pro širokou veřejnost

Irán – Jeskyně 3N

Richard Bouda
Promítání fotografií z jižní části Iránu, z Perského
zálivu. V projekci uvidíte nekonečné pouště, popovídáme si o strastech při výzkumu jeskyní i na
povrchu solných pní (hor), kde výzkumníky sužuje neskutečné vedro, nedostatek vody (který je
ovšem problémem celého regionu). Uvidíte unikátní záběry solného podzemí plného úchvatné
výzdoby v podobě solných krystalů a solných řek.
Jeskyně 3N byla objevena v roce 1997 třemi českými badateli z Karlovy Univerzity.
Skupinka tehdy na ostrově Kešm sledovala
v úmorném vedru solankovou říčku až k jejímu
vývěru z podzemí. Odvážlivci shodili veškeré oblečení, jelikož jim bylo jasné, že po namočení

zimním poli o ambiciózním projektu. Právě tady
mají vyrůst desítky kráčejících soch Moai. „Chci
lidi přitáhnout a ukázat jim, v čem je náš problém.“ Odjíždí kvůli tomu na druhou stranu světa.
Co má společného Velikonoční ostrov a jižní Haná a potažmo celá Evropa? Ekologické téma, podle
všeho. Ale ukazuje se, že taky a především způsob
myšlení, způsob života, způsob bytí. A to nečekaně doslovně. Časosběrný situační dokument vypráví o lidské krajině, lhostejno, zda na jižní Moravě, nebo v jižním Pacifiku, a těžkém životě vizionáře, stejně jako těch, kteří s ním musí žít.
Filmový ateliér – fokusní projekce nového filmu
a diskuse nad tématy filmem nastolenými.
Kdy: úterý 18. 11., 19.00
Kde: klub VeSPOD

SALESKO ve spolupráci s ÚSTAVEM
ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
BRNO připravili výstavu ODKRYTÉ
DĚJINY LÍŠNĚ do 30. listopadu
v SALESKU.

V bezprostřední blízkosti panelových domů líšeňského sídliště byly v roce 2013 objeveny vzácné
artefakty, které zde byly uloženy před neuvěřitelnými 3500 lety. Tým archeologů během záchranných prací na ulici Houbalově ze země vyzdvihl
takřka nepoškozené keramické nádoby, bronzové
a kamenné nástroje, které nás odkazují na dávná
dobrodružství, jež se odehrávala na území dnešní
Líšně, a poodkrývají tajemnou tvář našich předchůdců. Atmosféru dávné minulosti Vám přiblíží
výstava Odkryté dějiny Líšně, na kterou jste srdečně zváni ve všední dny za provozu recepce, to je
od 8.00 do 20.00 hodin.

Minigalerie Salesko

Líšeňská zákoutí v okamžiku
Jak vypadají Líšeňské scenerie v pastelech? „Pomíjivá imprese zachycená pomíjivým médiem na
pomíjivém papíře… A právě proto je to tak krásné…“
Malířka Veronika Maliňáková vystudovala módní návrhářství, rok studovala loutkovou a kreslenou animaci a nakonec teoretické dějiny umění,
to vše jen proto, aby se stejně vrátila tam, kde začala, ke kresbě a malbě.
Netradiční pohled na líšeňskou krajinu Vám nabídneme v Minigalerii Salesko od 1. listopadu.
Výstava potrvá do konce prosince a své exponáty
nabídne i k prodeji.

Start VeSPOD párty

Začal nový školní rok a s ním i tradiční VeSPOD
párty. Ta první tohoto školního roku se konala
3. října. Na parketu to pěkně vřelo. Rozhýbala nás
taneční skupina Sneaker, která si pro nás připravila dvě super vystoupení. Celý večer jsme se mohli
nechat pomalovat v našem facepainting koutku,
takže jsme z párty odcházeli zmalovaní až za ušima. Vládla dobrá nálada a na baru na nás čekaly
výborné koktejly. My jsme si párty užili! A co ty,
přidáš se k nám na další?

v solankové vodě by došlo k totálnímu zničení
oděvů a neměli by v čem odejít a odvážně se vrhli
do objevování podzemí. Odtud i název 3N, což je
zkratka 3 naháči. Nikdo z nich tehdy netušil, že se
jedná o zcela zásadní objev a že pár let nato se jeskyně stane nejdelší solnou jeskyní světa!
Kdy: úterý 4. 11., 19.00
Kde: klub VeSPOD

OSTROV IDEJÍ

Kněz a dokumentarista Jan Hanák
O komunitním způsobu společnosti. O těžkém
životě vizionářů a těžkém životě s nimi.
„Chci změnit myšlení lidí,“ sní Jura na syrově pod8
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Divadlo
Královny

Mezi nejvýznamnější říjnové akce na Dělňáku nepochybně
patří tragikomedie Královny Moravského divadla Olomouc.
Současná česká hra autorské dvojice Michaely Doleželové
a Romana Vencla se od své premiéry v roce 2013 hrála už
v mnoha městech a teď poprvé zavítala i do Brna. Během
80 minut si stovka diváků užívala inteligentního humoru v podání tří hereček – Vlasty Hartlové, Ivany Plíhalové a Venduly
Fialové. Během představení zněly písníčky zpěvačky Radůzy.

Pohádky

I v listopadu čekají děti dvě pohádky – Sindibád mořeplavec zlínského
divadla Scéna (16. 11.) a Tři prasátka v provedení divadla Řád červených
nosů (25. 11.).

Kurzy a kroužky na Kotlance

I v letošním školním roce se na Kotlance otevřely více dvě desítky kurzů – tanečních, pohybových, výtvarných, jazykových a hudebních,
pro mladší a dospívající děti, dospělé a seniory. V letošním roce jsou
kurzy a kroužky organizovány v cyklech po 10 lekcích. Je to pružnější
systém, který umožňuje přihlášení a odhlášení i v průběhu roku. Druhý cyklus bude zahájen začátkem prosince. Tady jsou některé zajímavé tipy:

TAOistický čchi-kung (lektor T. Ondruška)

Jeden z hlavních účinků cvičení taoistického čchi-kungu by se dal krátce charakterizovat jako cvičení pomáhající zvládat psychický a emocionální stres. Cílem cvičení v letošním roce je vyladění a aktivace
proudění vitální tělesné energie známé pod čínským pojmem čchi
a celkové osvěžení těla i psychiky cvičením. Základní charakteristika
cviků: radost z pohybu, procvičení prakticky všech svalů a kloubů,
uvolnění jednotlivých segmentů páteře, masáž útrobních orgánů, stimulace a harmonizace systému žláz s vnitřní sekrecí, psychická relaxace dosažená přirozenou nenucenou koncentrací na cvičení.

Capoeira (lektorka D. Klicnarová)

Zájem diváků a odezvy po představení nás utvrdily v záměru
zahrnout do kulturního programu pravidelná divadelní představení. Na listopad máme pro vás něco speciálního…

Černé divadlo Metro

Černé divadlo vzniklo v starověké Číně. Jeho princip dnes spočívá v tom, že na černém pozadí hrají černě oděni herci, kteří
zůstávají pro diváka neviditelní, zatímco předměty ožívají ozářeny ultrafialovým světlem. V 50. letech 20. století čeští loutkáři spatřili černé divadlo v podání francouzského loutkáře
George Lafaye, který se pro ně stal inspirací.

Capoeira je brazilské umění, které v sobě pojí boj, hudbu, akrobacii
a tanec. Díky její rozmanitosti je určena pro všechny, každý si v ní může najít svoji cestu. Jedná se o velmi komplexní cvičení, jehož součástí je protažení a posílení celého těla. Děti se v kurzu učí základní kopy,
úhyby, akrobatické prvky a jiné pohyby, ale také filozofii a hudební
složku (hru na nástroje a zpěv), která je nedílnou součástí Capoeiry.
Pod záštitou KC Líšeň Capoeiru pro děti vyučuje Dita Klicnarová (Graduada Angola), která cvičí již devátým rokem v brněnské větvi celosvětové organizaci ABADÁ Capoeira, což jí umožňuje se pravidelně
vzdělávat na seminářích s brazilskými učiteli po celé Evropě.

Dílničky pro rodiče s dětmi od dvou do čtyř let
(lektorka S. Řádková)

Tento kroužek je zaměřen na rodiče a jejich malé děti a nabízí možnost, jak trávit čas společně, smysluplně a kreativně. Naučíte se vyrobit si efektní výzdobu jednoduchými technikami a třeba vás to inspiruje k další tvorbě doma.

Komiks (lektor T. Kučerovský)

Černé divadlo Metro navazuje na tradici Divadla Františka
Kratochvíla založeného v roce 1975. Výsledkem úzké režijní,
scénaristické a choreografické spolupráce F. Kratochvíla s Michalem Urbanem bylo představení Život je fajn, které mělo
premiéru v roce 2005. Hraje se pravidelně už téměř 10 let a patří mezi vůbec nejúspěšnější černodivadelní představení v Praze. Již 8. listopadu budete mít možnost poprvé vidět Život je
fajn v Líšni.
líšeňské noviny

V letošním roce jsme nabídli kurz unikátní nejenom v Brně, ale vůbec
v ČR. Podařilo se nám domluvit spolupráci s Tomášem Kučerovským,
který souhlasil, že povede kroužek komiksů. Tomáš Kučerovský je jedním z nejvýznamnějších současných českých komiksových autorů.
Ilustroval například zpěvník Tomáše Kluse Já, písničkář nebo dětskou
knihu Ivy Šišperové Tommy and the Haunted Castle. V roce 2012 jeho
publikace vyšla jako první v řadě ZOOM, která představuje výtvarné
monografie současných českých komiksových autorů. Je jedním
z autorů knihy Ještě jsme ve válce. Kniha Příběhy 20. století, která vyšla
ve spolupráci s nakladatelstvím Post Bellum a Ústavem pro studium
totalitních režimů a obdržela prestižní cenu Muriel pro nejlepší český
komiks roku 2012. Pro výstavu Brno in Comics T. Kučerovský vytvořil
příběh Brněnské rozjezdy.
V prvním cyklu se kroužek neotevřel z důvodu malého zájmu. Doufáme, že v druhém cyklu se už povede tuto výjimečnou příležitost využít.
Pro bližší informaci k programu nás kontaktujte:

Kulturní centrum Líšeň, p.o. • web: www.kclisen.cz
FB: Kulturní centrum Líšeň • e-mail: info@kclisen.cz
mob.: +420 731 117 114 • tel.: +420 544 210 182
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Užitkové
vozy

 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

Kv a l it n í c v ièen í v L í š n i
w w w. aerobic renca .c z

 Byty v Líšni hledáme pro čekající kupující.Dům Realit 606 606 234.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 MALBY 14 Kč/m , nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
2

 ELEKTRICKÁ KOLA a ELEKTROSKÚTRY. Prodej a servis.
Autoelektrika a Elektroservis. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 KOUPÍM BYT, děkuji za nabídku. Tel.: 733 978 568.
 Vyměním státní byt 1+kk (35 m ) v Líšni, ul. Kubíkova za státní
byt 2+kk nebo 2+1 v lokalitě: Líšeň, Juliánov, Černovice, Židenice.
Prosím volejte: 776 018 254
2

 Kompletní zpracování ekonomické agendy vč. daňového poradenství pro podnikatele a ﬁrmy v Brně a okolí, tel. 605 232 654.
www.ascaccount.cz, e.mail:kohoutek@ascaccount.cz
 Nabízím pronájem garáže na ul. Popelákova. Tel.: 775 217 059.
 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A PO PORODU. Pondělí 11–12 h
a čtvrtek 10–11 h. Líšeň „Kotlanka“. Tel.: 604 314 192.
 KOMINICTVÍ Antonín Píša. Nabízíme kontroly komínů dle NV 91/2010,
vložkování, frézování komínů, kamerové prohlídky. Tel.: 773 056 723.
 Prodám samostatnou garáž s vraty (OV), 17,25 m2, v garážovém
objektu v sídlišti Líšeň při ulici Ševelově. Tel.: 774 022 012.
 Pronajmu prostory sloužící nyní jako kancelář v RD ve staré
Líšni na ulici Ondráčkova (2 pracovny 20+20 m2), jednací místnost
s kuchyňkou (21 m2), vhodné i pro jiné využití. Tel.: 603 413 153.

 HODINOVÝ MANŽEL, elektrikářské práce. T.: 737 753 918.
 Využíjte služeb mobilního maséra a nechte se namasírovat v klidu
a pohodě vašeho domova. Jsem mobilní masér a za svými klienty
dojíždím. Více na www.domacimaserbrno.cz. Tel. kontakt: 777 757 313.



P o t ř e b u j e t e j en pá r d e sít ek n eb o stovek

ba revných l et á ků?

P o t ř e b u j e t e sa mol ep k y, p ohl ednic e,

vi z i t k y...?

plnobarevný tisk
včetně

graﬁckého návrhu

P o t ř e b u j e t e j en n ě kolik d e sít ek p la kát ů

a ž d o fo r mát u A 2?
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Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30
615 00 Brno
tel.
548 538 528
603 588 964

e-mail:
info@settronic.cz
líšeňské noviny

180x130 mm

inzerce

POLŠTÁŘEK ZDARMA!
www.horeka-shop.cz

...k nákupu dvou matrací
Matrace HOREKA

Doblo special

Cena: SLEVA 50 % nyní
• výška matrace 18 cm

2 999 Kč

5 998 Kč
Kč

• pěnová matrace
• 2 tuhosti

AKC

• pratelný potah

E PL

31. 1

ATÍ D

. 201

O
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Na akční matrace HOREKA Orin a
HOREKA Doblo special se nevztahují další slevy uveřejněné na
www.horeka-shop.cz. U matrací
HOREKA Orin a HOREKA Doblo
special o rozměrech 90x200 cm
doprava do 72 hodin po Brně
zdarma, u rozměrů 85x195 cm a
80x200 cm doprava do 3 týdnů
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015
nebo do vyprodání zásob. Ceny
jsou uvedeny včetně DPH.

• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm
Matrace HOREKA

Orin

Cena: SLEVA 50 % nyní
• výška matrace 21 cm

3 999 Kč

7 998 Kč
Kč

• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

mobil: 603 486 467

Stále pro vás snižujeme doplatky na vybrané léky
a ceny antikoncepce. Kolekce zimních bot.
Naše výhodné ceny: IBUPROFEN 100 tbl. 99 Kè,
GERIAVIT PHARMATON 100 tbl. 799 Kè
NOVINKA: každý pátek od 13 hod. 10 % sleva na ISIC,
rodinné a senior pasy a zákaznické karty

Kv a l it n í c v ièen í v L í š n i
w w w. aerobic renca .c z

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková
a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.

líšeňské noviny

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
Řádková inzerce je omezena na maximálně 3 řádky.
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.
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Sport

Páté místo na MČR pro náše „baby tenisty“
Pro naše baby tenisty (děti do 9 let) nastal
náročný podzim. V jarních bojích I. ligy si vybojovali postup do krajského finále „MEMORIÁLU ZDENKA KOCMANA“, které se mělo
konat 13.–14. 9. na kurtech ve Znojmě. Počasí
však bylo jiného názoru a kurty ve Znojmě se
změnily v koupaliště. Najít náhradní termín
nebylo jednoduché, protože na vítěze turnaje
čekal republikový šampionát, který se měl konat 19.–21. 9. Náhradní termín se nakonec našel
17.–18. 9., tedy den před MČR. Naše družstvo
ve složení Josef Sedlář, Vojta Němec, Sára Bejlek, Tomáš Jurda, Klárka Bajerová mělo díky
svému nasazení první den volno a do turnaje
vstoupilo 18. 9. Prvním soupeřem našich, bylo
družstvo Zlína. Celé naše družstvo vstoupilo
do turnaje výborně a své soupeře porazilo 6:0.
V semifinále turnaje nás čekalo TC Brno. V brněnském derby se naši prosadili bez větších
problémů a svému soupeři nadělili taktéž 6:0.
Finálový zápas proti domácímu Znojmu
začal výborným výkonem Sedlář, který porazil
Vaculíka 6:2 a když na vedlejším kurtu vybojoval vítězství Němec nad Koprem 6:4, vypadalo
všechno nadějně. Ve třetí dvouhře sice Bejlek
prohrála s Hlavoněm 1:6, ale nadějný stav po
dvouhrách určil svým vítězstvím Jurda nad
Matouškem 6:0.

TJ Sokol Líšeň a Sportovní komise
RMČ Brno-Líšeň
pořádají

Turnaj
ve stolním tenisu
neregistrovaných
Datum:
Místo:
Zahájení:
Prezence:

sobota 8. 11. 2014
malý sál sokolovny
Belcrediho 27, Líšeň
8.30 hod.
8.00–8.30 hod.

Startují:

účastnit se mohou
neregistrovaní hráči,
turnaj je určen
pro všechny
věkové kategorie
Systém:
podle počtu
přihlášených
Ceny:
hráči na prvních třech
místech obdrží
věcné ceny
Občerstvení: pro hráče zajištěno
Hraje se podle pravidel stolního tenisu, je nutná sportovní obuv, která nemá černou podrážku.
Rakety je možno zapůjčit na místě.
Partnerem akce je
Kulturní centrum Líšeň.

Stačilo nám vyhrát jednu čtyřhru, abychom
postoupili na MČR. Nakonec se nám podařilo vyhrát čtyřhry obě a po výsledku ZNOJMO – TC-MJ
TENIS 1:5 jsme se stali krajskými přeborníky.
Den po vítězném turnaji se naše družstvo přesunulo do Prostějova, kde se konalo MČR. Los
nám přiřadil v prvním kole za soupeře družstvo
Tenis Tábor. Nikdo nemohl vědět, co můžeme od
zápasu očekávat. Naši nastoupili ve stejné sestavě
jako ve Znojmě. Po velice dobrých výkonech se
nám podařilo nadělit našim soupeřům tenisového
„kanára“ 6:0 a postoupit mezi posledních osm
družstev v ČR.
V sobotu 20. 9. čekalo na naše hráče velice silné družstvo Sparty Praha. Přes veškerou snahu se
nám nepodařilo uhrát na Spartu ani bod a porážka 0:6 byla neodvratná. Ve stejný den naši nastoupili v zápase o 5.–8. místo proti družstvu TK Radegast. Bylo velice důležité, aby naše družstvo
co nejrychleji zapomnělo na porážku od Sparty
a soustředilo se na další zápas. To se nakonec podařilo a po vítězství 6:0 se mohlo radovat z postupu a na zápas o páté místo.
Pro naše družstvo by bylo páté místo obrovským úspěchem. Soupeřem jim bylo družstvo TK
Slavia Orlová. V první dvouhře si Sedlář poradil
v zápase dlouhých výměn se svým soupeřem 6:2
a dal povel k velkým výkonům našich hráčů.

Druhý bod přidal Němec a třetí přidala Sára
Bejlek. Nejlepší zápas odehrál Jurda a přidal
rozhodující čtvrtý bod. Dvojice Němec/Bajerová upravila stav zápasu na 5:0. Poslední čtyřhra
povolila Orlové čestný úspěch. Konečný výsledek 5:1 nás posunul na páté místo v ČR, což
považuji za obrovský úspěch.
Letošního „MEMORIÁLU ZDENKA KOCMANA“ se zúčastnilo 332 družstev z celé ČR.
Josefu Sedlářovi, Vojtovi Němcovi, Sáře
Bejlek, Tomáši Jurdovi a Klárce Bajerové gratuluji k předvedeným výkonům, ale také děkuji
všem rodičům za vstřícnost a obětavý přístup
v průběhu celého mistrovství.
Michal Juda

Juniorský mistr světa v rychlostním lezení je z Líšně
(dokončení z první strany)

Cesta do Nové Kaledonie byla velice naročná.
S přestupy trvala přes 30 hodin a hodně nás vyčerpala. I přes únavu jsme se další den rozhodli prohlédnout si a okusit místní stěnu.
Ráno jsme se šli rozcvičit na bouldrovku, která se nacházela v blízkosti závodní stěny. V dalších
dnech před závody jsem stihl prozkoumat i krajinu v hlavním městě Nové Kaledonie – Noumei.
Zde, v Nové Kalednii, měli zrovna zimu, ale
pro nás to bylo léto. V průměru byla teplota okolo
25 °C a vysoká vlhkost. Den před závody jsem se
lehce rozcvičil krátkým dvacetiminutovým během a cvičením na hrazdě.
Den „D“ začal. Nejprve mě čekal „practice
time“, ve kterém jsme se rozběhali na rychlostní
stěně. Chyty zde byly o něco menší než jsou oficiální. Naše časy byly tím pádem o něco horší než
v tréninku. Kvalifikace začaly. První pokus jsem
lezl na levé straně. Nebyl to vyrovnaný pokus, protože jsem několikrát chyboval, čas jsem měl okolo
7 s. Chtěl jsem víc, protože jsem věděl, že na finále
potřebuji čas minimálně pod 7 s. Druhý pokus se
mi povedl a časem 6,62 s jsem si „řekl“ o účast ve
finále. Nastal malý problém. Polák, se kterým jsem
šel druhou kvalifikační cestu, podal protest, že čas
při startu – mezi „ready“ a „pípnutím“ byl více než
2 s (v pravidlech je 0,6–2 s). Protest mu byl uznán
a museli jsme jít znovu. Můj čas 6,62 s byl vymazán. I přes tento problém jsem ukázal, že jsem
v roli favorita a zopakoval jsem znovu skvělý čas
– 6,67 s. Do finálové šestnáctky jsem postupoval
z druhého místa za Rusem Luzhetskim.
Můj první semifinálový souboj byl proti Korejci, kterého jsem s přehledem porazil a postoupil

dál do finálové osmičky, ve které jde už spíše
více o nervy.
V dalším vyřazovacím kole mě čekal statný
Rus Bogomolov. Tento souboj byl pro mne na
soutěži nejtěžší. V tomto roce jsem ho už jednou
ve finálových soubojích potkal, na ME v Edinburghu, kde mě vyřadil, protože jsem tam chyboval. Tady na MS bylo vše jinak a štěstí přálo
mně. Bogolomova jsem porazil a postoupil do
dalších vyřazovacích kol!
Zbývali jsme už jenom čtyři. V souboji o to,
kdo bude bojovat o 1., 2. nebo 3. místo, mě čekal
dvojnásobný juniorský mistr světa, Rus Ruslan
Faizullin. Běh byl vyrovnaný jako ostatní moje
finálové pokusy a Ruslana jsem porazil! Teď už
jsem věděl, že budu mít medaili. Nervy spadly
a už mě čekal jen souboj o zlatou nebo stříbrnou
medaili. Na finále o zlatou jsem šel opět se zástupcem ruské reprezentace a to s Luzhetskim,
který postupoval z kvalifikace z prvního místa.
Start. Souboj byl od začátku vyrovnaný
a napínavý, postupně jsem však Sergeje předběhl a sepl tlačítko v čase 6,50 sekund a vybojoval
titul juniorského mistra světa!
Tento závod bude pro mě nezapomenutelný! Atmosféru, která zde panovala, jsem nikdy
nezažil.
Ihned po doběhnutí posledního souboje
mě čekaly rozhovory do novin, rádia, podpisy,
společné fotky, gratulace... Něco úžasného a nezapometulného! Děkuji všem, kteří mě podporovali. Největší dík patří mé rodině, bez té bych
to nikdy nedokázal.
Jan Kříž, juniorský mistr světa v rychlostním
lezení 2014 (redakčně upraveno)
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